
 

 

Functieprofiel: coördinator communicatie VOLEVO 
 
Verantwoordelijkheid  
Verantwoordelijk voor het interne en externe PR- en communicatiebeleid, geeft dit vorm 
en voert het uit met een club communicatie vrijwilligers. Je bepaalt het gezicht naar 
buiten, zorgt voor eenduidigheid hierin maar bent ook dicht betrokken bij de 
communicatie binnen de vereniging.  

Activiteiten 

 Vertegenwoordigt de PR- en communicatiecommissie bij het verenigingsbestuur 
en is de schakel tussen beiden; 

 leidt de PR en communicatiecommissie en zit de vergaderingen voor;  
 geeft wensen/problemen vanuit de commissie aan richting het bestuur en koppelt 

dit terug aan de leden; 
 stimuleert de overige commissies om (meer) aan PR te doen en assisteert hierbij; 
 bepalen van het in-en extern PR & communicatiebeleid, coördineert en evalueert;  
 bewaakt het budget; 
 ontwikkelt de huisstijl en ziet toe op het juiste gebruik ervan; 
 stelt promotiemateriaal en informatiemateriaal van de vereniging op en houdt het 

up-to-date; 
 is verantwoordelijk voor communicatiemiddelen zoals clubblad, nieuwsbrief, 

website, informatie per mail e.d.; 
 stelt een jaarplan op betreffende PR en communicatie en draagt zorg voor de 

uitvoering; 
 communiceert en promoot (sportbond)cursussen en thema-avonden binnen de 

vereniging; 
 Onderhouden van externe contacten; 
 promoot de vereniging positief en regelmatig naar buiten; 
 proactief benaderen van media voor berichtgeving,  
 legt en onderhoudt contact met de leden en externe partijen en stakeholders 

(plaatselijke en regionale media); 
 maakt afspraken met externe belanghebbenden en ziet toe op de naleving ervan 
 schrijft of redigeert en verstuurt de persberichten  
 schrijft nieuwsberichten of zorgt dat deze geschreven worden 
 is coördinator voor de nieuwsbrief: verzamelt de content bij de verschillende 

commissies, maakt de nieuwsbrief en zorgt voor verzending  
 
Kwaliteiten 

 je hebt ervaring en bent deskundig op het gebied van PR en communicatie; 
 je bent een aanpakker en neemt initiatief,  
 je bent representatief; 
 je kunt goed planmatig en beleidsmatig denken en werken; 
 je bent communicatief vaardig; 
 je hebt een vlotte pen;  
 je kunt goed coördineren en delegeren 
 
Tijdsbeslag 
 
2-6  uur per week. Dit hangt af van de periode: begin en einde van het seizoen zijn drukke 
tijden maar ook gedurende het seizoen zijn er pieken afhankelijk van bv. prestaties en 
evenementen of verschijnen van de nieuwsbrief. De ene week wordt er alleen een bericht 
voor de website gemaakt, de andere week komt er een nieuwsbrief uit maar gaat er ook 
een persbericht de deur uit of help je met de communicatie over een evenement.  


